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RADIOTELEFON Z SERII CLPe
SKONCENTROWANY. STYLOWY. POŁĄCZONY.
W związku z rosnącą potrzebą robienia zakupów online i presją związaną z opiniami
odwiedzających doświadczenie klientów staje się najważniejszym priorytetem. Twój
zespół musi się błyskawicznie łączyć, szybko reagować na prośby klientów i świadczyć
usługi na najwyższym poziomie. Od zaplecza do frontu sklepu — seria CLPe to stylowe
i niezbędne narzędzie do łączności zespołowej stworzone po to, by pracować przez cały
dzień i każdego dnia.
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PROSTY I ELEGANCKI
Lekka konstrukcja radiotelefonu
o rozmiarze dłoni pozwala na
dyskretne i wygodne noszenie
urządzenia CLPe podczas długiego
czasu pracy. Elegancka konstrukcja
jest wyposażona w niezbędne
elementy sterujące, zapewniając
wszystko, co jest potrzebne, aby
mieć kontakt z zespołem.

BEZPROBLEMOWA
OBSŁUGA
Prosta obsługa urządzenia pomaga
użytkownikom skoncentrować się
mniej na radiotelefonie, a bardziej na
kliencie. Świecący pierścień Smart
Status pozwala użytkownikom
na szybkie sprawdzanie
najważniejszych informacji
dotyczących radiotelefonu. Dzięki
dużemu, centralnie umieszczonemu
przyciskowi PTT oraz menu
z komunikatami głosowymi
pracownicy mogą obsługiwać
radiotelefon, nie tracąc kontaktu
z klientem.
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WYTRZYMAŁY I NIEZAWODNY

MOŻLIWOŚĆ PERSONALIZACJI

Niezawodny radiotelefon CLPe ma stopień ochrony IP54 i jest
odporny na pył i wodę, które mogłyby go uszkodzić. Po połączeniu
z wytrzymałą słuchawką model CLPe poradzi sobie z najbardziej
pracowitymi dniami i podczas najbardziej intensywnego użytkowania.
Pracujesz na dłuższej zmianie? Żaden problem — wytrzymały
akumulator pozwala na pracę nawet przez 20 godzin.

Seria CLPe może pracować na 16 kanałach i daje możliwość
wyboru jednego z dwóch modeli zależnie od preferencji personelu
i środowiska pracy. Dostępna jest wersja PMR446 bez pozwoleń
oraz wymagający pozwolenia model o dużej mocy 1 W z większym
zasięgiem, dzięki czemu firma może zorganizować łączność
zespołową na obszarze, na jakim jest to wymagane. Dostępna jest
też cała gama akcesoriów, w tym różne ładowarki, etui i słuchawki,
dzięki czemu użytkownicy mogą dostosować radiotelefon do swoich
potrzeb. Można nawet zmodyfikować ustawienia radiotelefonu za
pomocą własnych komunikatów głosowych, które pomogą zespołowi
w pełni wykorzystać możliwości modelu CLPe.
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PRZEGLĄD FUNKCJI
ZASILANIE PODCZAS DŁUGICH GODZIN PRACY

Wydajny akumulator
Działa do 20 godzin, pozwalając
zespołom na pracę przez całą
wydłużoną zmianę.

Przycisk nadawania PTT
Duży, o wypukłej fakturze i centralnie
umieszczony, aby zapewnić łatwy dostęp bez
konieczności patrzenia na radiotelefon.

Głośny i wyraźny dźwięk*
Czysty i wyrazisty dźwięk w każdym
środowisku. Możliwość wyboru
jednego z 15 poziomów głośności.

Trwała obudowa z poliwęglanu
Stopień ochrony IP54
i MIL-STD 810H zapewniają
ochronę radiotelefonu przed kurzem,
wodą, drganiami, wstrząsami
i ekstremalnymi temperaturami.

Świecący pierścień Smart Status
8 kolorów wskazujących aktywny kanał,
nadawanie i odbiór sygnału radiowego,
skanowanie, poziom głośności,
wyciszenie oraz stan akumulatora.

*Wymagana jest słuchawka.
Wyposażenie opcjonalne podano na str. 7 i 8.

ŚWIECĄCY PIERŚCIEŃ
SMART STATUS:
STAN AKUMULATORA

AKTYWNY KANAŁ
Średni poziom
naładowania
akumulatora

Kanał 1–8

Niski poziom
naładowania
akumulatora
Wysoki poziom
naładowania akumulatora
BROSZURA SERIA CLPe

POZIOM GŁOŚNOŚCI

Wyciszony

Kanał 9–16

Fioletowy aktywny kanał

Poziom głośności 8
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FUNKCJE ŁĄCZNOŚCI
MODELE RADIOTELEFONÓW CLPe
Dostępny jest model PMR446 nie wymagający pozwolenia i model 1 W
wymagający pozwolenia, dzięki czemu możesz być w stałym kontakcie
z zespołem, niezależnie od jego wielkości. Od małego butiku do
dużego domu towarowego — CLPe pomaga zachować łączność
między pracownikami.

WYWOŁANIE ESKALOWANE
Można zainicjować ważne połączenie lub powiadomić użytkowników
na innym kanale, aby natychmiast przekazać wiadomość w sytuacjach
awaryjnych, dzięki czemu w razie problemów zespoły i zasoby
będą bezpieczniejsze.

16 KANAŁÓW
Kilkanaście kanałów daje możliwość korzystania z osobnych kanałów
przez różne zespoły i pozwala pracownikom skoncentrować się na
swoich zadaniach. Istnieje możliwość dodawania kodów prywatności
w celu zabezpieczenia łączności przed zakłóceniami z sąsiednich grup.

MENU Z KOMUNIKATAMI GŁOSOWYMI
Personel może łatwo obsługiwać system za pomocą menu
wspomaganego głosowo. Model CLPe umożliwia korzystanie z wstępnie
zdefiniowanych komunikatów głosowych dla kanałów lub dodawanie
niestandardowych komunikatów głosowych, aby pomóc pracownikom
w określeniu, z którego kanału powinni korzystać.

MOŻLIWOŚĆ PRACY Z PRZEMIENNIKIEM
Dzięki przemiennikowi Motorola Solutions i modelowi CLPe o mocy 1 W
możesz być w stałym kontakcie z zespołem i mieć kontrolę nad swoją
firmą na powierzchni do 23 000 m2 i nawet na 20 piętrach.
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AKCESORIA
DOPASUJ RADIOTELEFON CLPe DO SWOJEGO STYLU
PRACY PRZY UŻYCIU GAMY AKCESORIÓW
STANDARDOWA SŁUCHAWKA CLPe Z PRZYCISKIEM
PTT NA PRZEWODZIE — PMLN8077**
Ta zaprojektowana specjalnie dla serii CLPe zaawansowana
słuchawka douszna zapewnia wysoką jakość dźwięku, wygodę
podczas całodziennego użytkowania i wysoką trwałość.

NAKŁADKA NA UCHO
Gumowa nakładka na ucho zapewnia wygodę
podczas długich godzin pracy i pozwala na
umieszczenie głośnika nad kanałem słuchowym
w celu uzyskania wyższej jakości dźwięku w
głośnym otoczeniu. Można użyć opcjonalnych
zdejmowanych wkładek dousznych w celu
poprawy izolacji akustycznej oraz higieny w
przypadku używania słuchawek przez różne osoby
na kolejnych zmianach.

WZMOCNIONY
PRZEWÓD SPIRALNY
Przeznaczony do intensywnej eksploatacji
podczas długich godzin pracy.

ZŁĄCZE Z BLOKADĄ
Mocuje słuchawkę do radiotelefonu,
zwiększając żywotność akcesoriów.

ERGONOMICZNY
PRZYCISK PTT
Przewód słuchawkowy można przypiąć do
ubrania za pomocą klipsa i ergonomicznego
przycisku z wbudowanym mikrofonem.
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AKCESORIA
AKCESORIA AUDIO
Eleganckie i wytrzymałe akcesoria audio do modelu CLPe zapewniają wygodę
podczas wielogodzinnego użytkowania
Model sprzedaży

Opis

PMLN8125

Słuchawka z przyciskiem PTT do serii CLPe, krótki przewód**

PMLN8068

Zapasowa końcówka do słuchawki CLPe (zestaw 5 szt.), mała**

PMLN8069

Zapasowa końcówka do słuchawki CLPe (zestaw 5 szt.), średnia**

PMLN8070

Zapasowa końcówka do słuchawki CLPe (zestaw 5 szt.), duża**

PMLN8125
PMLN8068
PMLN8069
PMLN8070

W przypadku noszenia
urządzenia CLPe
wysoko na ciele zalecamy
użycie słuchawki
z krótszym przewodem.

AKCESORIA DO PRZENOSZENIA
Elastyczne akcesoria do przenoszenia dają swobodę noszenia radiotelefonu CLPe
Model sprzedaży

Opis

PMLN8064

Zestaw magnetycznego etui z serii CLPe**

PMLN8065

Zestaw zapasowego futerału z klipsem na pasek z serii CLPe

PMLN8064
PMLN8065

AKUMULATORY, ŁADOWARKI I KABLE
Wykorzystaj wcześniej zakupione ładowarki i kable do urządzeń CLP, używając ich z nowymi modelami z serii CLPe
Model sprzedaży

Opis

HKNN4013

Akumulator litowo jonowy, 1800 mAh, zestaw

IXPN4028

Zestaw ładowarki jednostanowiskowej do serii CLPe***

IXPN4029

Zestaw ładowarki wielostanowiskowej do serii CLPe

HKKN4027

Zestaw kabli do programowania CPS dla radiotelefonów biznesowych

HKKN4028

Zestaw kabli do klonowania radiotelefonów biznesowych w celu kopiowania ustawień pomiędzy radiotelefonami

**Akcesorium działa wyłącznie z modelami z serii CLPe. Brak zgodności wstecznej.
***Należy użyć radiotelefonu CLPe z IXPN4028B lub nowszym.

Możesz przypiąć
radiotelefon CLPe
do każdego ubioru,
w dowolnym miejscu
na ciele.

HKNN4013

IXPN4029
IXPN4028

Więcej informacji można znaleźć pod adresem: motorolasolutions.com/CLPe

Dostępność zależy od przepisów i regulacji krajowych. Wszystkie przedstawione dane techniczne są typowe, chyba że wskazano inaczej. Mogą one ulec zmianie bez uprzedzenia.
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